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Utsendte vedlegg

Medsaksbehandlere

Kontrollrapport 4. kvartal 2018 - salg/skjenkebevillinger

Sammendrag av saken:
Securitas har gjennomført 48 skjenkekontroller og 17 kontroller av salgsbevillinger i perioden. Det er
rapportert om noen avvik ved kontrollene. Avvikene vedrører reglene om reklameforbud. §4-4. Det er
ikke funnet grunn til reaksjon annet enn veiledning.
Det skal være faste møter mellom administrasjonen, Hovedutvalget for helse- og sosialtjenester og
kontrollorganet, og også møter for Kontrollutvalget. Kontrollutvalget kan møte kontrollorganet etter
behov. Gjennomførte kontroller, brudd på lovverk/retningslinjer og iverksatte reaksjoner legges fram for
Kontrollutvalget 4 ganger hvert år.
Securitas sender rapporter på gjennomførte kontroller. Kontroller er utført i samråd med Halden kommune
for perioden 4. kvartal 2018. For å heve kvaliteten på kontrollene er det viktig med en samhandling
mellom kontrollorgan, Politi, næring og bevillingsmyndighet. Samhandlingen gir verdifull kunnskap som
kan brukes inn i kontrollene, i planleggingen av hvordan kontrollene skal utføres, og det kan gi
samhandling om gjennomføring av kontrollene. Securitas utfører på vegne av Halden kommune kontroller
på alle salgs- og skjenkesteder for å påse at utøvelsen av bevillingen er i tråd med alkohollovens
bestemmelser samt lokalt bevillingsreglement. Fremlagt sak er en summering av kontroller foretatt i
perioden. Saken fremmes med grunnlag i bevillingsreglementets bestemmelser.
Det er gjennomført 48 skjenkekontroller og 17 kontroller av salgsbevillinger i perioden. Det er rapportert
om avvik ved kontrollene. Avvikene vedrører reglene om reklameforbud. §4-4. I ett tilfelle har
bevillingsmyndigheten konkret vurdert hvorvidt det skal reageres pga. brudd etter alkoholloven. Saken er
som følger:
Ved kontroll ved Siste Reis Pub ble det observerte et skilt på veggen til venstre, ved første bord i lokalet
merket «Guinness in draught sold here». Stedet har blitt veiledet i forhold til at dette kan oppfattes som
reklame. Ved tilbakemelding fra serveringstedet vises det til at dette er et "historisk skilt" som har vært en
del av inventaret ved Siste Reis i årevis. Det informeres om at emaljeskiltet etter veiledningen fra
skjenkemyndigheten nå er merket «Guinness in draught NOT sold here» Bevillingsmyndigheten
konkluderer at det ikke sanksjoneres med prikkbelastning. Bevillingsmyndigheten vil fortsette arbeidet
med oppfølging av reklameforbud og videre kontroller på reklame der veiledning så langt ikke har ført
frem. Reklameforbud vil også bli et tema for det igangsatte MAKS- forumet for et tryggere uteliv.
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Konklusjon:
Saken gir en sammenstilling av Kontrollrapporter 4. kvartal 2018 - salg/skjenkebevillinger

Dokumentet er elektronisk godkjent av: Veronica Aam
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Phoenix Bar anmodning tilsvar politirapport
Medsaksbehandlere

Phoenix Bar

Sammendrag av saken:

Phoenix Bar har søkt for så å trekke søknad om permanent serverings- og skjenkebevilling. Av
hensyn til oppslag i media legges en informasjon om forholdet frem for kontrollutvalget.
Søknad permanent serverings- og skjenkebevilling fra Phoenix Bar v/ Laura Rumbutyte ble
trukket 15.02.2019.
Den 03.01.2019 søker Phoenix Bar v/ Laura Rumbutyte om skjenkebevilling for
enkeltanledninger. «Phoenix Bar gis i vedtak av 04.01.2019 skjenkebevilling enkeltanledninger i
forbindelse med åpne arrangement den den 04.01.2019, 05.01.2019, 09.01.2019, 11.01.2019,
12.01.2019, 16.01.2019, 18.01.2019, 19.01.2019, 23.01.2019, 25.01.2019, 26.01.2019,
30.01.2019, 01.02.2019 og 02.02.2019 for cirka 100 personer ved hver anledning, i forbindelse
med åpning av baren i kjeller ved Ohmes plass 3.1767 HALDEN. Som skjenkeansvarlig
godkjennes Laura Rumbutyte født 04.08.1991 Skjenketiden er fra klokken 21.00 til klokken
02.00. Bevillingen gjelder for alkoholholdig drikk under 22% med 18 års aldersgrense onsdager,
og all alkoholholdig drikk med 20 årsgrense fredager og lørdager. Skjenkemyndigheten setter
som forutsetning at det benyttes godkjente ordens vakter under arrangementene når skjenkestyrer
vurderer dette nødvendig.»
I brev av 18.01.2019 ber skjenkemyndigheten om tilbakemelding fra Laura Rumbutyte
vedrørende hendelse «Phønix Bar» lørdag 12.01.2019. Det vises til vedlagt Politirapport. Dette
brevet er ikke besvart av Rumbutyte.
Skjenkemyndigheten er kjent med at Politiet v/ Nærpolitisjef Tore Løwengren gir utestedet
pålegg om godkjent ordensvakt og anledning til å åpne i tråd med vedtak.
Søknad om permanent servering- og skjenkebevilling trekkes via SMS 15.02.2019 av Laura
Rumbutyte.
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Konklusjon:
Phoenix Bar org.nr.921263376 har trukket sin søknad permanent serverings- og skjenkebevilling.
Saken avsluttes.
Dokumentet er elektronisk godkjent av: Veronica Aam
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Halden kommune
Kommunikasjon og service

PHOENIX BAR LAURA RUMBUTYTE
Storgata 16
1776 HALDEN

Deres ref:

Vår ref:
2018/4580-14

Arkivkode:
U63

Saksbehandler:
Håkon Magne Knudsen,

Dato:
18.01.2019

Phoenix Bar anmodning tilsvar politirapport
Halden kommune har mottatt rapport fra Politiet vedrørende hendelse «Phønix Bar» lørdag
12.01.2019. Halden kommune ber om at du sender tilbakemelding til kommunen vedrørende de
forhold som rapporten berører innen en 1 uke fra du mottok rapporten.
Tilsvaret kan sendes undertegnede på epost.

Med hilsen
Dokumentet er elektronisk godkjent og signert av

Håkon Magne Knudsen
spesialkonsulent

Kopi til:
Sven Stranger
Veronica Aam

Postadresse:
Postboks 150, 1751 HALDEN
E-post:
postmottak@halden.kommune.no

Juridisk
Kommunalområde helse og omsorg

Besøksadresse:
Storgt. 8
Internett:
www.halden.kommune.no
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Telefon:
Telefaks:

Bank:
5315.05.15218
Org.nr:
959 159 092

